SOSYAL PROJE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu haftaki dersin ana konusu yapılmasına karar verilecek projenin belirlenmesidir.
Daha önceki derslerde örneklerine yer verilen sosyal proje çalışma konuları arasından
ya da yeni belirlenecek bir konu, duruma göre belki birden fazla konu, proje konusu
olarak belirlenebilir.
Önceki dersimizde üzerinde durulan proje alanları ve konuları nelerdi?
 Çocuklarla ilgili projeler
 Yaşlılarla ilgili projeler
 Kadınlarla ilgili projeler
 Madde bağımlılığı ile ilgili projeler
 Hastalar ve sağlık sorunları
 Çevre sorunları
 Eğitim sorunları
 Okullara destek çalışmaları
 Toplumsal Konular
 Sokak hayvanları…
Yukarıda sıralanan ve olası proje konuları arasında yer alan bu başlıklarla ya da,
bunların dışında sizlerin önereceğiniz yeni proje konuları arasından biri ya da bir kaçı
yaptığınız ön araştırma ve değerlendirme çalışmalarına göre, proje konusu olarak
belirlenecektir.
Bu aşamada her bir proje önerisi tahtaya yazılacak, üzerinde görüşler belirtilecek,
konu ile grubun özellikleri ve nitelikleri bakımından en uygun olan/olanlar seçilecektir.
Örneğin; “Atık Elektronik ve Elektrikli Eşyaların Geri Dönüşümü” proje konusu olarak,
“GeriyE-Atık Bırakma” da, proje başlığı olarak belirlenmiş olsun… Bu proje önerisi
tüm sınıfın birlikte yürütebileceği bir çalışma konusu olarak kararlaştırılabilir.
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Birlikte belirlediğimiz proje, daha önce üzerinde durulan ”Proje Döngüsü”
çerçevesinde ele alınacak, projenin her aşaması belirlenecek plan, çalışma takvimi ve
iş bölümünün esaslarına uygun olarak yürütülecektir.
Proje döngüsünün ilk aşamasının oluşturan, ”Proje Fikrinin Belirlenmesi”
tamamlandığına göre, bundan sonra yapılması gereken her hangi bir aksamaya
uğramamak için titizlikle planlanmalıdır.
”Projenin Hazırlanması” süreçte yapılması gerekenler ile ortaya çıkabilecek hertürlü
gereksinimin ve olası sorunların belirlendiği, işgücü ihtiyacı ve çalışma takviminin
kararlaştırıldığı aşamadır. Bu aşamada yapılacak proje çalışmasının mali bir
portresinin olup-olmadığı değerlendirilir. Eğer bir parasal kaynağa gereksinim varsa,
bunun miktarı ve nasıl temin edileceği belirlenir. Finansman, sponsorlar aracılığıyla
sağlanacaksa bağlantılar planlanır, farklı alternatifler oluşturulur. Gerekirse gelir
temin etmeye yönelik öğrenci topluluları ve sosyal kulüp faaliyetleri planlanır. Bu
aşamada; proje ile ortaya çıkabilecek tüm tüm detaylar en küçük ayrıntılarına kadar
belirlenir. Süreçte yapılacak işlemler, işgücü planlaması ve gerçekleştirilecek
faaliyetler kayıt altına alınır.
Bütün planlamalar, iş bölümü ve finansman kaynakları belirlendikten sonra, projenin
tarafı olacak kesimlerle ilgili durum ve koşullar gözden geçirilir. Projenin nasıl
gerçekleştirileceği en küçük ayrıntısına kadar belirlendikten ve hiç bi,r açık nokta
kalmadığından emin olunduğunda uygulama aşamasına geçilir. Ancak, bu safhaya
gelindiğinde, özellikle başka bir kurum sponsor olacaksa veya maddi destek
sağlayacaksa proje bir ”Ön Değerlendirme”ye tabii tutulur. İçerik ya da biçim
açısından, iş planlaması ve varsa harcama kalemleri bakımından herhangi bir eksik
olmadığı tekrar kontrol edilir. Sürecin bir eksik ya da hata içermeden yürütülebileceği
açıkça anlaşıldıktan sonra, uygulama aşamasına geçilecektir.
Burada finansman konusuna tekrar değinmek yararlı olacaktır. Eğer önceden
belirlenmiş harcama kalemleri varsa, bunların nasıl sağlanacağı konusunda herhangi
bir kuşku-belirsizlik olmamalı, gerekli bağlantıların yapıldığı ve kaynağın sağlanmış
olduğu teyid edilmelidir. Öğrenciler tarafından yapılan sosyal projeler bir finans
gereksinimi olmaksızı da yapılabilir, böyle durumlarda, özellikle iş bölümü ve kişisel
sorumluluklar çok iyi tanımlanmalıdır
”Uygulama” safhası pojelerin en önemli aşamasını oluşturur. Proje, belirlenen
hedeflere ve amaca ulaşabilmek için; önceden belirlenen koşullara, iş gücü
planlamasına,
varsa, bütçede tanımlanan finans kaynaklarına uygun olarak,
belirlenen süre içinde gerçekleştirilmelidir. Yaklaşık 10 hafta sürecek uygulama
çalışmasında, süreç dikkatlice izlenecektir. Olası sorunlar hemen değerlendirilecek,
ortaya çıkan sorunlar için gerektiğinde bazı küçük revizyonlar yapılabilecek ve çözüm
önerileri geliştirilecektir. Uygulama aşaması, projenin gerçekleştirildiği aşama olması

nedeniyle, çalışmayı yürüten kişi ve grupların işbirliği ve dayanışma içinde olmaları,
bir kopukluk-kesinti olmaması bakımından son derece önemlidir.
Proje, planlandığı biçimde tamamlandıktan sonra,
çalışmanın son halkasının
oluşturacak ”Değerlendirme” aşamasına geçilecektir. Yaklaşık 10 hafta süren proje
çalışması boyunca elde edilen sonuçlar ve bunların etkisinin ne olduğu, bu proje ile
hangi kazanımlara ulaşıldığı, toplumun ilgili kesimlerinin bu projeden nasıl yararlar
elde ettiği analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlar, ayrıntılı bir rapora dönüştürülerek,
basılı bir kaynak oluşturulacaktır. Ayrıca, dönemin son haftasında mümkün olan en
geniş katılımla; süreçte neler yapıldı? Nasıl yapıldı? Hangi sonuçlara ulaşıldı? Bunların
etki ve yansımaları neler oldu? Sorularını yanıtlayan bir görsel sunum hazırlanarak,
sınıfla ve varsa diğer bileşenlerle paylaşılarak, proje tamamlanacaktır.
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